Financieel jaarverslag 2017
Sathya Sai International Organisation - Nederland

13 april 2018

Geld (dhana) is het betaalmiddel in de materiële wereld. Spirituele oefeningen (sadhana) zijn
het betaalmiddel in de spirituele wereld. Als zogenaamde toegewijden naar je toekomen voor
donaties, geef hen dan geen geld. Waarom heb je een zaal nodig om te mediteren of Gods
naam te reciteren? De aanwezigheid van mensen met onzuivere intenties zal eerder een
hindernis zijn dan een hulp. Maak in plaats daarvan van je huis een tempel; mediteer in je
eigen gebedsruimte. Zing liefdevol bhajans in je eigen huis. Maar wees bovenal door je
gedrag een voorbeeld voor anderen -spreek liefdevol en vanuit waarheid, wees nederig en
respectvol voor ouderen. Leef met geloof, standvastigheid en waarheidslievendheid. Op deze
manier zullen meer mensen zich aangetrokken doen voelen tot God dan door verenigingen op
te richten, donaties te vragen en tempels te bouwen. Bedenk dat God werkelijk geeft om
oprechtheid, eenvoud en blijvende vreugde bij het contempleren op Zijn naam en vorm,
anders niets.
- Sathya Sai Baba, 19 augustus 1964
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Organisatie

Onderwerp
Verzekeringen/Bankkosten
Bestuur- en declaratiekosten
Beheerskosten & overig
Vrijwillige ledenbijdragen
Totaal organisatie kosten

Af 2017

Bij 2017

Saldo 2017 Begroting 2017

1.181,33

0,00

-1.181,33

-600,00

103,10

0,00

-103,10

-300,00

1.677,27

517,00

-1.160,27

-500,00

0,05

2.490,75

2.490,70

2.500,00

2.961,75

3.007,75

46,00

1.100,00

De verzekeringen en bankkosten zijn iets hoger uitgevallen dan begroot omdat de rekening
voor de aansprakelijkheidsverzekering (364 euro) voor zowel 2017 als 2018 in 2017 zijn
betaald en enkele maanden zowel de oude (ING) als nieuwe (Triodos) rekening zijn gebruikt.
Het onderdeel kosten en declaraties van het bestuur zijn net als ieder ander jaar ruim binnen
de begroting gebleven. Bestuursleden hebben de mogelijkheid kosten gemaakt voor de
organisatie te declareren, maar kiezen er veelvuldig voor dit niet te doen.
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Donaties

Onderwerp
Sai Central Trust
Sai World Foundation
Donaties overig
Totaal Donaties

Reservering
1-1-17

Af 2017

11.396,13

67.893,91

65.375,48

-2.518,43

8.877,70

50,00

90,00

300,00

210,00

260,00

7.824,54

21.889,96

34.188,70

12.298,74

20.123,28

19.270,67

89.873,87

99.864,18

9.990,31

29.260,98

Bij 2017 Saldo 2017

Reservering
31-12-17

In 2017 is voor 99.864,18 euro aan donaties ontvangen voor onderstaande doelen:
- Voor de Central Trust 65.375,48 euro voor onderwijs (education), ziekenhuizen
(medical relief), hulp aan armen (relief to poor) en algemeen nu zoals gebouwen
beheer (general public utility). Voor het grootste gedeelte zijn deze bijdragen al
overgemaakt aan de Central Trust. Meer informatie over de Central Trust is
beschikbaar via www.srisathyasai.org.in
- Voor de SSIO World Foundation 300 euro. Informatie over de World Foundation is
beschikbaar via www.sathyasaihumanitarianrelief.org
- Daarnaast zijn overige donaties t.w.v. 34.188,70 euro ontvangen voor specifieke
projecten:
- Voor hulp aan Vluchtelingen in Calais is 5.400 euro binnengekomen,
waarvan aan het einde van het jaar nog 2.269 euro beschikbaar is voor
komende hulpprojecten. .
- Voor projecten in Suriname is het beschikbare bedrag (5.345 euro)
overgemaakt. Hiervan zijn schoolmaterialen aangeschaft.
- Voor hulp aan een de SSIO scholen in Haïti is 27.825 euro ontvangen en is
nog 15.904 euro beschikbaar. Dit wordt met name gebruikt voor het betalen
van de lonen van de leraren en huur van gebouwen.
- Voor seva activiteiten is nog 1.950 euro beschikbaar. In 2017 is vanuit deze
pot een bijdrage betaald voor de regio seva dagen in Amsterdam en het baby
kleertjes project.
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Activiteiten

Af 2017

Bij 2017

Saldo
2017

Ledendag

700,00

269,50

-430,50

-500,00

Geboortedag

862,17

413,60

-448,57

-1.000,00

3.052,76

1.683,59

270,00

-1.413,59

1.639,17

-646,25

12.998,36

13.667,51

669,15

22,90

Onderwerp

Themaweekend
CLM zone 7

Reservering
1-1-17

Akhanda Bhajan
Pre Pelgrimage 2018
Totaal Activiteiten

Begroting
2017

Reservering
31-12-17

-500,00
4.087,50

0,00

-4.087,50

2.406,51 20.331,62

14.620,61

-5.711,01

-4.087,50
-2.000,00

-2.425,43

Voor een aantal landelijke activiteiten worden jaarlijks kosten gemaakt waarbij voor een
aantal van deze activiteiten een tekort wordt gedekt vanaf de landelijke rekening:
1. Ledendag: de kosten minus de vrijwillige bijdragen voor de ledendag vielen binnen de
begroting. De kosten waren iets lager dan voorgaande jaren, de vrijwillige
ledenbijdragen waren gelijk aan vorig jaar. De kosten bleven hiermee binnen de
begroting.
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2. Geboortedag: de kosten voor de geboortedag lagen aanmerkelijk lager dan voorgaande
jaren.

3. Themaweekend: in maart heeft een herhaling plaatsgevonden van het themaweekend
‘God zien in alles en allen’.
4. CLM 2017: De Center Leader Meeting zone 7 heeft in 2017 plaatsgevonden in
Biezenmortel in Noord Brabant. De deelnamebijdragen hebben de volledige kosten
van het weekend gedekt.
5. Akhanda Bhajan: In 2016 heeft een landelijke Akhanda Bhajan in Barneveld
plaatsgevonden. In 2017 is gekozen per regio invulling te geven aan de Akhanda
Bhajan. Regio 1 (Amsterdam e.o.) heeft aangegeven een declaratie te zullen doen.
Deze bijdrage is gelijk aan de landelijke bijdrage uit 2016.
6. Landelijke Satsang 2018: In 2018 zal het tweejaarlijkse Landelijk Satsang Weekend
plaatsvinden in Biezenmortel in Noord Brabant. In 2017 heeft de aanbetaling voor de
locatie plaatsgevonden. Uitgangspunt is dat de deelnamebijdrage de kosten van dit
evenement bekostigen.
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Overige kosten

Onderwerp
Regio
Hart voor elkaar club
Gelden Lichthuis
Jongeren
Totaal overig

Reservering
1-1-17

Af 2017

Bij 2017

Saldo 2017

Reservering
31-12-17

0,00

250,00

321,00

71,00

71,00

-142,58

0,00

9.879,28

9.879,28

9.736,70

51.976,66

2.252,09

82,07

-2.170,02

49.806,64

745,18

0,00

270,00

270,00

1.015,18

52.579,26

2.502,09

10.552,35

8.050,26

60.629,52

1. Regio activiteiten: in 2017 hebben enkel betalingen plaatsgevonden voor de regio Zuid
voor vieringen.
2. Hart voor elkaar Club: Dankzij een ontvangen nalatenschap is een bedrag van
9.736,70 euro beschikbaar voor de Hart voor elkaar Club. In 2018 zal in overleg met
het Sathya Sai Onderwijs nader worden besproken hoe deze financiële middelen
besteed zullen gaan worden.
3. Gelden Lichthuis: In 2009 is op de rekening van de Landelijke Organisatie 138.000
euro geparkeerd. Dit geld is afkomstig uit de in 2011 ontbonden Stichting Sai
Lichthuis. De SSIO-Nederland kan niet vrijelijk beschikken over dit geld omdat de
bestemming van de Lichthuis gelden is beschreven: ‘Afbouw van het kapitaal van de
Stichting Lichthuis door het bedrag nog steeds te reserveren voor eventuele
toekomstige Sai School bouwplannen in Nederland of elders in Europa, maar jaarlijks
een bedrag daaraan te onttrekken als subsidie voor het huren van ruimten t.b.v.
onderdelen van de Nederlandse Sathya Sai Organisatie’.
In 2017 zijn uitgaven gedaan voor het huren van ruimte van in totaal 2.252,09.

4. Jongeren: Sinds enkele jaren zijn de gelden van de jongeren opgenomen op de
landelijke rekening. In 2017 zijn specifieke donaties voor de jongeren ontvangen
t.w.v. 270 euro waardoor een gereserveerd bedrag is opgenomen t.w.v. 1.015,18 euro.
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Financieel overzicht
Onderstaand is het financieel totaaloverzicht van de landelijke rekening opgenomen. Hieruit is
af te lezen dat het beginsaldo 104.430,20 euro is en het eindsaldo op 31/12/2017 is
uitgekomen op 116.805,76 euro. Rekening houdend met de reserveringen van een groot deel
van de bedragen is de algemeen beschikbare reserve verder afgenomen van 30.186,60 euro op
01/12/2017 naar 29.349,69 euro op 31/12/2017.
Zoals uit onderstaande overzicht ook zichtbaar wordt zijn de rekeningen bij de ING bank
beëindigd en vervangen door rekeningen bij de Triodos Bank. Alle beschikbare middelen
staan op de bankrekening, omdat de spaarrekening thans geen rente biedt.

Onderdeel

Onderwerp

Reservering
1-1-17

Af 2017

Bij 2017

Saldo 2017

NL74INGB000057
7390
1/1/2017

8.851,95

NL74INGB000057
7390
1/1/2017

95.578,25

Beginsaldo 2017

Reservering
31-12-17

104.430,20

Organisatie
Kosten

2.961,75

3.007,75

46,00

19.270,67

89.873,87

99.864,18

9.990,31

29.260,98

2.406,51

20.331,62

14.620,61

-5.711,01

-2.425,43

Posten overig

52.579,26

2.502,09

10.552,35

8.050,26

60.629,52

Totaal

74.256,44 115.669,33 128.044,89

12.375,56

87.465,07

Donaties
Activiteiten

NL60TRIO033855
2626
31/12/2017

116.805,76

Reserveringen

87.465,07

Algemene reserve

29.340,69
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Overige rekeningen
Naast de landelijke rekening zijn er twee andere rekeningen actief die onder
verantwoordelijkheid van de landelijke organisatie SSIO-NL vallen en verantwoord worden
middels separate jaarverslagen. Dit betreft zowel de rekening voor het SSIO als de Publicatie
Commissie. Alle rekeningen zijn over 2017 voor het eerst gecontroleerd door een
gezamenlijke kascommissie.
Eveneens zijn er groepen die onder hun eigen verantwoordelijkheid rekeningen beheren voor
de betreffende groep.
SSO
In 2017 zijn er ESSE weekenden georganiseerd die betaald zijn via de SSO rekening, waarbij
voor deze ESSE cursussen een beroep is gedaan op de Lichthuisgelden.
Net als de landelijke rekening is ook de SSO rekening bij de ING beëindigd en is een nieuwe
rekening geopend bij de Triodosbank.
Beginsaldo 1/1/2017
Eindsaldo 31/12/2017

2.327,02 euro (ING-rekening)
786,82 euro (Triodos-rekening)

Publicatie Commissie
Beginsaldo 1/1/2017

37.002 euro + waarde voorraad boeken 14.455 euro

Belangrijkste inkomsten
- Abonnementen Sathya Sai Nieuws
- Verkoop boeken en cd’s
Belangrijkste uitgaven
- Sathya Sai Baba Nieuws
- Kosten boeken en afwaardering
- Website en video kosten
- Kantoorkosten
- Bankkosten en overige uitgaven
Eindsaldo 31/12/2017

10.398 euro
2.935 euro
9.841 euro
4.812 euro
191 euro
398 euro
204 euro

36.718 euro + waarde voorraad boeken 13.398 euro
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Rekeningnummers
Rekening

IBAN bankrekeningnummer

BIC voor betalingen vanuit
buiten Europa

Algemeen
(Donaties, Organisatie)

NL60 TRIO 0338 5526 26
te Assen

TRIONL2U

SSO/Educatie

NL71 TRIO 0338 5656 20
te Amstelveen

TRIONL2U

Publicatie commissie

NL56 TRIO 0338 9448 69
te Amsterdam

TRIONL2U

Een ieder die gelden over maakt naar een van bovenstaande rekeningen wordt verzocht om
duidelijk het doel van de betreffende betaling kenbaar te maken zodat de betreffende
penningmeester weet voor welk doel het bedrag is overgemaakt.
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